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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) obce Nevidzany, 

konaného dňa 23.06.2014 o 19,00 hod. v zasadačke ocú.   

Prítomní: Ivan Majdan, Ivana Sobotová, Gabriela Krpelanová, Ignác Oršulák, Bc. 

Stanislav Vrecko a Ing. Beata Vrecková starostka obce,  

 

Program zasadnutia: 

1. Úvod, kontrola uznášania schopnosti. 

2. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice. 

3. Kontrola uznesenia. 

4. Plán práce hlavného kontrolóra obce Nevidzany na druhý polrok 2014 

5. Výročná správa obce Nevidzany za rok 2013 

6. Záverečný účet obce Nevidzany za rok 2013 

7. Tvorba fondu rezerv z výsledku hospodárenia 

8. Správa nezávislého audítora – audit účtovnej závierky 2013 

9. Dodatok správy nezávislého audítora 

10. Rozpočtové opatrenie č. 4 

11. Rozpočtové opatrenie č. 5 

12. Odmeny poslancov OZ a členov komisii 

13. Rôzne 

14. Záver. 

 

Bod 1 

Otvorenie previedla starostka obce, všetkých prítomných privítala a skonštatovala, že OZ 

je uznášania schopné, prítomní 5 poslanci z 5. Hlavný kontrolór obce ospravedlnený 

z dôvodu práceneschopnosti. 

Bod 2 
Zapisovateľkou zápisnice bola určená p. Gabriela Krpelanová, overovateľmi zápisnice p. 

Ivana Sobotová a Bc. Stanislav Vrecko.  

Bod 3 

O plnení uznesení informovala starostka obce: 

Dňa 19.05.2014 sa uskutočnilo stretnutie občanov ohľadom stavebného povolenia pre 

KrovING s.r.o, ktorého sa zúčastnili aj poslanci. Prítomní občania požadovali v prípade 

výstavby dodržať mieru hlučnosti v obytnej zóne. OZ na svojom zasadnutí dňa 5.5.2014 

doporučilo p. Vladimíra Vážneho, bytom Nevidzany č. 57 za prísediaceho na súde, 

starostka informovala, že p. Vážny sa funkcie prísediaceho vzdal. Podľa uznesenia č.75 B 

/2014 zo dňa 5.5.2014 splnomocnila starostka obce p. Ľuboša Šponiara pre zastupovanie 

obce vo veci výkonu práva poľovníctva pre poľovníkov z obce Nevidzany na zasadnutí 

Poľovného združenia Magura, ktoré sa bude konať dňa 10.7.2014 v KS Nevidzany. Podľa 

uznesenia OZ  č. 68/2014 zo dňa 25.3.2014 dala starostka obce vyhotoviť vstupnú tabuľu 

do obce „Vitajte v obci Nevidzany“. 

Bod 4 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2014 hlavného kontrolóra obce bol 

zverejnený na úradnej tabuli obce Nevidzany od 31.5.2014 do 19.6.2014. Nakoľko bol bez 

pripomienok starostka obce dala návrh na schválenie Plánu kontrolnej činnosti na druhý 

polrok 2014 hlavného kontrolóra obce Nevidzany 

Hlasovanie:  Za: 5  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Plán kontrolnej činnosti bol OZ schválený a tvorí Prílohu č. 1 k tejto zápisnici  
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Bod 5 

Podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákona  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov boli poslanci OZ bližšie 

informovaní s jednotlivými časťami Výročnej správy obce Nevidzany za rok 2013 a tak p. 

Jarmila Chudá, ekonómka obce predložila OZ návrh na schválenie Výročnej správy obce 

Nevidzany za rok 2013 bez výhrad. 

Hlasovanie: Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Výročná správa obce Nevidzany za rok 2013 bola OZ schválená bez výhrad a tvorí Prílohu 

č. 2 tejto zápisnice.   

Bod 6 

Podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákona  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  platných predpisov boli poslanci OZ 

oboznámení so Záverečným účtom obce Nevidzany za rok 2013, starostka obce predložila 

OZ-vu  Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Nevidzany za rok 2013, ktoré 

vypracoval hlavný kontrolór obce. V Odbornom stanovisku hl. kontrolór obce odporúča 

schváliť celoročné hospodárenie obce Nevidzany za rok 2013 bez výhrad. Ekonómka obce 

p. Jarmila Chudá predložila OZ návrh na schválenie Záverečného účtu obce Nevidzany za 

rok 2013 a teda celoročné hospodárenie obce Nevidzany za rok 2013 bez výhrad. 

Hlasovanie: Za: 5  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Záverečný účet –celoročné hospodárenie obce Nevidzany za rok 2013 bol schválený OZ 

bez výhrad a tvorí Prílohu č. 3 tejto zápisnice. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra 

obce tvorí Prílohu č. 4 tejto zápisnice.  

Bod 7 

Podľa zákona č. 283/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samo správy o použití 

prebytku hospodárenia obce rozhoduje OZ a tak starostka predložila návrh na schválenie 

použiť celý prebytok hospodárenia za rok 2013 v sume 39 741,09 € na tvorbu fondu rezerv 

Hlasovanie:  Za: 5  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

OZ schválilo použiť celý prebytok hospodárenia obce Nevidzany za rok 2013 na tvorbu 

fondu rezerv. 

Bod 8 

Podľa § 9 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov 

bolo audítorom vypracované Overenie účtovnej závierky k 31.12.2013. Správu vypracoval 

Ing. Jozef Adamkovič audítor . Starostka obce spolu s OZ prerokovala Správu a predložila 

návrh na schválenie Správy nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce 

Nevidzany o overení účtovnej závierky k 31.12.2013 

Hlasovanie: Za: 5  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Správa nezávislého audítora bola OZ schválená a tvorí Prílohu č. 5 tejto zápisnice. 

Bod 9 

Podľa § 9 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov 

bol audítorom vypracovaný Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy 

s účtovnou závierkou. Po prerokovaní  dala starostka obce návrh na schválenie Dodatku 

správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou. 

Hlasovanie: Za: 5  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Dodatok správy tvorí Prílohu č. 6 tejto zápisnice.  

Bod 10 

Starostka obce informovala OZ o Rozpočtovom opatrení č. 3 , ktoré prijala na základe 

Voľby prezidenta SR II.kolo a Rozpočtovom opatrení č. 4, ktoré prijala na základe Voľby 

do EP. 

Rozpočtové opatrenie č.3 tvorí Prílohu č. 7 tejto zápisnice 

Rozpočtové opatrenie č. 4 tvorí prílohu č. 8 tejto zápisnice.  
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Bod 11 

Starostka obce podala návrh na 5. zmenu rozpočtu  

príjmová časť – doplniť 

Zdroj  Položka  Názov         Suma 

__________________________________________________________________________  

111  312001  Dotácia zo ŠR – VPP      135,- € 

41  222003  Za porušenie predpisov         50,- € 

41  292012  Z dobropisov         138,- € 

71  223001  Za predaj služieb          20,- € 

________ 

Spolu     343,- € 

výdavková časť – doplniť 

Zdroj  Položka   Názov        Suma 

___________________________________________________________________________  

111  05.1.0 637004   Nakladanie s odpadom (VPP)      55,- € 

111  06.2.0 633006  Všeobecný materiál         40,- € 

111  06.2.0 633010  Pracovná obuv         30,- € 

111  06.2.0 635006  Údržba miestneho priestranstva       15,- € 

41  01.1.1.6 637031  Pokuty a penále         60,- € 

41  01.1.1.6 637027  Odmeny z mimopracovného pomeru    105,- € 

71  05.1.0 637004  Nakladanie s odpadmi        20,- € 

________ 

Spolu     325,-€ 

výdavková časť – navýšiť 

Zdroj  Položka   Názov        Suma 

__________________________________________________________________________ 

41  01.1.1.6 637012  Poplatky a odvody          15,- € 

41  06.2.0 637015  Poistné VPP            3,- €  

_______  

Spolu       18,- €  

výdavková časť – ponížiť 

Zdroj Položka   Názov       Suma 

__________________________________________________________________________  

111  01.1.1.6 621000  Odvody do VZP                   -2,- € 

41  01.1.1.6 642012  Odstupné              - 3000,- € 

41  04.5.1.3 717002  Rekonštrukcia ciest             - 1000,- €  

       _________  

Spolu           - 4002,- € 

výdavková časť – navýšiť 

Zdroj  Položka   Názov       Suma 

__________________________________________________________________________  

111  01.1.1.6 623000  Ostatné zdravotné poisťovne                  + 2,- € 

41  08.4.0 635006  Údržba cintorína a DS           + 1000,- € 

41  08.2.0 633006  Všeob.materiál KS             + 2000,- € 

doplniť 

41  01.1.1.6 711001  Nákup pozemkov             +1000,- € 

____________  

Spolu           + 4002,- € 

 

Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
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Obecné zastupiteľstvo schválilo 5. zmenu rozpočtu obce Nevidzany na rok 2014. 

Bod 12 

Odmeňovanie poslancov OZ Nevidzany, členov komisii pri OZ za obdobie 1.12.2013 –  

23.6.2014 podľa Zásad odmeňovania poslancov OZ v Nevidzanoch 

 

Zasadnutie OZ Majdan 

Ivan 

Oršulák 

Ignác 

Bc.Vrecko 

Stanislav  

Sobotová 

Ivana 

Krpelanová 

Gabriela 

Zásady 

odmeň 

2.12.2013 10,- 10,- - 10,- 10,- 2.1.2 

10.2.2014 - 10,- - 10,- 10,- 2.1.2 

25.3.2014 10,- 10,- - 10,- 10,- 2.1.2 

5.5.2014 - - 10,- 10,- 10,- 2.1.2 

19.5.2014 10,- 10,- - 10,- 10,- 2.1.2 

23.6.2014 10,- 10,- 10,- 10,- 10,- 2.1.2 

Zástupca starostky 102,- - - - - 2.1.1 

Jednania zálež. 

obce 

20,- 20,- 20,- 20,- 10,- 2.1.3 

Aktiv.,akcie,komisia 10,- - - 50,- 90,- 2.1.3 

 172,- 70,- 40,- 130,- 160,-  

 

Rokovania v záujme obce: Ing.Žabka, STVs B.Bystrica – kanalizácia obce Nevidzany, 

obhliadka miesta- KrovIng s.r.o., Richard Kluvanec – výstavba haly, stretnutie občanov, 

obhliadka obecnej hory 

Obecné aktivity, akcie:Likvidácia zastávky na detskom ihrisku, montáž neonových svetiel v 

kult. Stredisku, punč, Mikuláš, Deň matiek, MDD, zasadanie komisie  

 

 Mgr. 

Repková 

Katarína 

Vršková 

Jana 

Kluvancová 

Iveta 

Chudá 

Jarmila 

Zásady 

odmeňovania 

Aktivita, 

komisia 

40,- 10,- 5,- 20,- 2.2.1 

OZ prerokovalo odmeny za obdobie 1.12.2013 – 23.6.2014 a hlasovalo: 

Hlasovanie:  Za: 5  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

OZ schválilo odmeny poslancom OZ a členom komisii pri OZ obce Nevidzany. 
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Bod 13 

A/ Starostka obce informovala OZ o Rozhodnutí OÚ Prieviodza, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, ktorým schvaľuje  Program odpadového hospodárstva obce Nevidzany 

do roku 2015.   

B/ Starostka obce oboznámila OZ s obsahom listu z Úradu vlády SR, v ktorom nám  

oznamujú,  že našej žiadosti o finančnú pomoc na opravu fasády kultúrneho strediska nemôžu 

vyhovieť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 

C/ Poslanci OZ prerokovali žiadosť p. Denisa Iliaša, bytom Nevidzany  č. 16 o sponzorský 

dar pre účastníkov futbalového zápasu v obci Liešťany. Hlavný kontrolór obce už dňa 

26.8.2013 na zasadnutí OZ upozornil na skutočnosť, že o sponzorstvo alebo finančný dar 

môže požiadať právnická osoba, ktorá má IČO, čo v tomto prípade nie je. 

Hlasovanie o poskytnutí sponzorského daru:  Za: 0 Zdržal sa: 0 Proti: 5  

OZ sponzorský dar neschválilo. 

D/Starostka obce informovala OZ o určení stavebného úradu Obec Nitrianske Rudno na 

územné konanie a vydanie územného rozhodnutia na stavbu „Aglomerácia Nitrianske Rudno-

Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves – kanalizácia a ČOV“. 

E/ Starostka obce dala obecnému zastupiteľstvu návrh na schválenie uskutočniť prieskum trhu 

a výberové konanie na realizáciu rekonštrukcie cesty pri cintoríne a to za podmienok: cenová 

ponuka bude na obec Nevidzany doručená do 18.07.2014 do 12,00 hod., predpokladaná výška 

nákladov je 4300,- € bez DPH, lehota prevedenia prác bude maximálne do 5 týždňov, 

rozhoduje najnižšia cena. Prieskum trhu bude zverejnený na webovej stránke obce 

Nevidzany. 

Hlasovanie:  Za: 5  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

OZ schválilo uskutočniť prieskum trhu a výberové konanie na realizáciu rekonštrukcie cesty 

pri cintoríne. Starostka obce zriadila komisiu na otváranie ponúk uchádzačov prieskumu trhu.  

Komisiu tvoria všetci poslanci, p.Ignác Oršulák bol určený predsedom komisie. Termín 

otvárania a vyhodnotenia predložených ponúk bol určený na deň 19.07.2014 o 13,00 hod. na 

Obecnom úrade Nevidzany. 

F/ Nakoľko dňa 19.05.2014  obecné zastupiteľstvo uskutočnilo zasadnutie bez zverejnenia 

programu zasadnutia týmto uznesenie prijaté pod číslom 77  ruší . Starostka obce dala návrh 

na schválenie: povolenie pre výstavbu stavby – hala na par.č. 640/147 k.ú. Nevidzany mimo 

zastavaného územia obce pre žiadateľa KrovING s.r.o. Nevidzany č.33 s tým, že si žiadateľ 

na vlastné náklady zabezpečí dotiahnutie inžinierskych sietí, elektrickej energie, plynu, 

vodovodu, kanalizácie k parcele č. 640/147 a dodrží pripomienky občanov podľa zápisu zo 

stretnutia konaného dňa 19.5.2014 – nepresiahnuť zákonom stanovenú hlučnosť v obytnej 

zóne. 

Hlasovanie: Za: 5  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

OZ návrh schválilo. 

G/ Poslankyňa p. Gabriela Krpelanová podala návrh na reguláciu potoka do Zlatného a to 

v prípade, že sa nebude asfaltovať cesta do Zlatného. Navrhla zistiť predbežné náklady 

a spôsob regulácie potoka. Doporučila stretnutie s p. Pavlendom, ktorý sa zaoberá 

reguláciou a úpravou vodných tokov.   

Bod 14 

Ďalšie zasadnutie OZ bolo stanovené na 30.06.2014 o 19,00 hod. v zasadačke obecného 

úradu.   

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť.       
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Overovatelia zápisnice : .................................... ...................................... 

               p. Ivana Sobotová  Bc. Stanislav Vrecko 

 

 

    ..................................... ....................................... 

 p. Gabriela Krpelanová Ing. Beata Vrecková 

           zapisovateľka      starostka obce  

 

 

 

Prílohy k zápisnici: 

1.Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2014 

2.Výročná správa obce Nevidzany za rok 2013 

3.Záverečný účet obce Nevidzany za rok 2013 

4. Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Nevidzany za rok 2013 

5. Správa nezávislého audítora OZ Obce Nevidzany o overení účtovnej závierky 

k 31.12.2013 

6. Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 

7. Rozpočtové opatrenie č. 3 

8. Rozpočtové opatrenie č.4 


